De Verbinding
Jubileum uitgave

Vanuit de directie
De Verbinding in een nieuw jasje! De redactie
heeft het voortouw en initiatief genomen om
de Verbinding met nieuwe inhoud en met een
nieuwe vormgeving aan u te presenteren. Daar
zijn we trots op en we zijn benieuwd naar de
reacties!
In april is de jaarrekening over 2017 gereed
gekomen en ook heeft de accountant haar
controleproces inmiddels afgerond. Dat is een
gezond moment van beoordelen van de
financiële situatie en van alle processen die met
geld te maken hebben. In mei informeren we de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de
uitkomsten. Dan presenteren we ook de cijfers
van het eerste kwartaal.

ons, en dat zij een goede bijdrage geven aan
het proces en het beleid van zorg, wonen en
welzijn.
Afgelopen maanden heeft onze
Vriendenstichting zowat ‘alles uit de kast
gehaald’ om bekendheid te geven aan twee
sponsoracties. Eén sponsoractie gaat over de
verdere positieve, belevingsgerichte aankleding
van Kleinschalig wonen op locatie Wervershof.
De andere gaat over de verdere inrichting van
het restaurant en het Atrium van de locatie
Davidshof, met meer gezelligheid, sfeer en
rolstoelvriendelijk (onder andere door het
verlagen van de balie in het restaurant). Ik vind
het mooi en inspirerend dat mensen op vrijwillige
basis, in de Vriendenstichting, dit voor het
Gasthuis doen en om de bewoners een mooi
cadeau te geven voor ons 625-jarig bestaan.

In het Gasthuis zijn er in de afgelopen maanden
een aantal veranderingen geweest in de
personele samenstelling, en ook in de
leidinggevende functies. Wij realiseren ons dat
het tijd kost om te wennen aan deze
veranderingen; met nieuwe mensen
kennismaken en afscheid nemen van mensen
die je bekend en vertrouwd waren. Via deze
Verbinding maar ook op andere wijze zullen wij
zorg dragen dat ieder goed aan u wordt
voorgesteld. Wij heten de nieuwe medewerkers
welkom. Het is leuk en positief om te merken, hoe
snel nieuwe medewerkers zich thuis voelen bij
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Dat 625-jarig bestaan hebben wij op 19 en 20
april gevierd, samen met bewoners en hun
naasten, vrijwilligers, medewerkers en
genodigden. In deze Verbinding een verslag en
veel foto's van deze twee mooie, zonnige en
bijzondere dagen.
Een woord van dank aan allen die het mogelijk
hebben gemaakt om deze dagen zo samen te
kunnen vieren. Speciaal dank voor de
voorbereidingscommissie die veel tijd en
inspanning heeft geleverd en aan al die
medewerkers en vrijwilligers die hun steentje
hebben bijgedragen op 19 en 20 april.

En.....op 12 mei, de Dag van de
Verpleging, mogen alle medewerkers en
vrijwilligers iets ontvangen waar zij later in het jaar
plezier van gaan hebben. Wat dit is blijft nog
even geheim.
Een woord van dank aan de werkgroep die
ervoor zorgt dat het hele jaar bijzondere
activiteiten worden georganiseerd met name
voor de bewoners. Dank aan Dianne, Tineke,
Margreet, Ellen, Linda en Anneke!
Ik wens u veel leesplezier met deze Verbinding.
Bob Pluijter, bestuurder

Vanuit de redactie
U heeft er even op moeten wachten maar daar is
ie dan: de Verbinding nieuwe stijl. De redactie
heeft wat hobbels moeten overkomen: ziekte van
redactieleden, uitpuzzelen hoe het nieuwe
programma werkt, en dan het drukken uit
handen moeten geven. Een spannend proces
met hopelijk een resultaat waar u tevreden over
bent.
Voorbereidingscommissie, van links naar rechts:
Petra Links, Barbara Smit, Anja Bakker, Bob
Pluijter, Anneke van de Laar, Annet van Goor,
Gerlina Pols.
Wij hebben vanuit de voorbereidingscommissie
heel veel plezier gehad met de voorbereiding
van de twee jubileumdagen.
En de festiviteiten gaan het hele jaar door. In juni
hebben we een leveranciersborrel en ook een
zomerstartborrel met Kleinschalig wonen
Wervershof vanwege de 'opening' van de
vernieuwde 3e etage, met dank aan de donatie
van de Vriendenstichting. Op beide locaties
wordt een doorlopende tentoonstelling ingericht
met kunst, gemaakt door bewoners. In
september organiseren wij samen met de
Mannenzaal 2 jubileumconcerten, op elke
locatie 1. In november een jubileumdiner met
Vrienden en andere genodigden.
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En deze uitgave is niet zomaar een uitgave, het is
een extra dik jubileumnummer geworden met
veel foto's van de Jubileumviering op 19 en 20
april. We hopen dat u mede door deze foto's
weer even kunt nagenieten van deze bijzondere
dagen. En mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om de viering bij te wonen, toch een
idee te krijgen hoe bijzonder deze dagen waren.
De Verbinding nieuwe stijl komt ongeveer 7 tot 8
keer per jaar uit. De volgende Verbinding mag u
verwachten rond: 15 juni, 1 september, 15
oktober en 1 december 2018.
Deze extra dikke jubileumuitgave is tot stand
gekomen met inzet van een aantal medewerkers,
en collega's die ons (heel) veel foto's hebben
gemaild van 19 en 20 april. Ook niet te vergeten
fotograaf Bram. Iedereen hartelijk dank
daarvoor!
Namens de redactie, Anneke van de Laar

De Verbinding

Locatie Davidshof
Even voorstellen
Mijn naam is Danny Vermaak, 48 jaar en woon in
Leusden. Al sinds mijn 18e werkzaam in de
ouderenzorg. Een sector waar mijn hart ligt en ik
al jaren met veel plezier werk. Van origine ben ik
ziekenverzorger en later ben ik A-verpleegkundige
geworden. Vanaf mijn 28e heb ik in verschillende
managementfuncties gewerkt in de regio Utrecht.
En nu, sinds 1 februari 2018 begonnen als
teamleider Zorg Thuis, locatie Davidshof. En ik
heb het naar mijn zin. Er is een prettige sfeer met
enthousiaste medewerkers.
Ik ben positief ingesteld, een ochtendmens, gek
op Indonesisch eten, heb 2 honden Lodewijk en
Boudewijn, hou van
zingen en nog veel
meer. Mocht je me
iets willen vragen of
van me willen weten
dan hoor ik dat
graag. Tot ziens op
locatie Davidshof of
Wervershof.

Het Gelukkigerwijspad
Op woensdag 21 maart werd Ellen, onze
vrijwilligerscoördinator gebeld door Evelien uit
Zeeland. Vanaf 26 maart wil zij samen met
haar vriendin Gerrie uit Nijmegen het
Gelukkigerwijspad lopen.
Het Gelukkigerwijspas is een pelgrimsroute dat
langs de locatie Davidshof loopt. De zondag
ervoor wilden ze graag vrijwilligerswerk doen
op deze locatie.

Evelien en Gerrie hebben met een aantal
bewoners gewandeld en daarna gezellig thee
gedronken met de Zeeuwse speculaasjes die
Evelien had meegebracht. "Ik heb daarna een
poosje gekletst met een bewoner, die net als ik in
het onderwijs heb gezeten. Natuurlijk kon ze me
niet alles meer vertellen over haar werk, maar
toch....Ik had duidelijk het gevoel dat ze het
prettig vond dat ze haar eigen verhaal kwijt kon."
Ze hebben geholpen tijdens de broodmaaltijd.
Evelien heeft er ervoor gezorgd dat een
bewoonster haar boterhammetje met kaas
binnen kreeg en was ontroerd toen ze haar
halverwege een echte glimlach gaf. "Wat mooi
was dat. Het lijkt alsof er helemaal geen contact
mogelijk is maar die glimlach is dan prachtig. En
het werd nog mooier. Aan het eind van de
maaltijd kwam heel langzaam haar hand
omhoog en legde ze die op mijn hand. Ik schoot
helemaal vol. Wat een prachtig gebaar!
De groepsleidsters hebben nog een aantal
mooie woorden in ons pelgrimspaspoort gezet en
daaruit bleek dat ook zij het als zeer goed
hebben ervaren en er erg blij mee waren. Een
fantastisch begin van ons Gelukkigerwijspad.
Inmiddels zijn we thuis. Gerrie in Nijmegen en ik in
Zeeland. We hebben heerlijk gelopen, mooie
ontmoetingen gehad en nog veel andere
inspirererende en onverwachte ervaringen
gehad. Met een goed gevoel kijken we op onze
tocht terug. En de bewoners van de Appelmarkt
zullen we niet gauw vergeten."

Evelien: 'Ik wil nog graag even terugkoppelen
hoe het ons vergaan is op zondag 25 maart op
de woongroep de Appelmarkt. In de eerste
plaats waren we blij verrast dat jij ons opwachtte
toen we aankwamen in het Gasthuis. Dat was
een warm welkom!! Gerrie en ik zijn beide
onbekend met demente bejaarden en hoewel
het enerzijds erg confronterend is, hebben wij het
anderzijds als een fantastische ervaring gezien.'

Nummer 3, jaargang 3
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Locatie Davidshof
Gefeliciteerd Saskia!
Wij feliciteren Saskia Hanoeman met haar
huwelijk en mochten daar zelfs ook getuigen van
zijn omdat locatie Davidshof heel even
'haar 'bruidsfoto' locatie was.
"Wat is de Regentenkamer en de magische trap
een mooie locatie om je speciale dag vast te
leggen! Ik ben er supergelukkig en blij mee",
aldus een stralende Saskia de Swart-Hanoeman.

Oranjestukje en mooie hangers voor aan tassen,
rollators of sleutels.
De afsluiter van de week in het Tuinatelier is altijd
het nagels lakken. Daarvoor hebben we trouwe,
lieve en zorgzame vrijwilligers die dit doen.
Bewoners rekenen hier helemaal op en u kunt de
vaste deelnemers natuurlijk altijd herkennen aan
de mooi verzorgde handen.
Voor Zorg Thuis loopt de inloopochtend met crea
op de woensdagochtend als een zonnetje. Ook
hier doet iedereen wat hij wil: van prachtige
tekeningen kleuren, een ketting maken, koffie
drinken, een kruiswoordraadsel maken of
gewoon meekijken.
Op Valentijnsdag vielen de versgebakken,
hartvormige wafeltjes in de smaak. De
deelnemers van de hersengym hebben veel
plezier in het gezamenlijk nadenken over de
antwoorden op de soms echt moeilijke vragen.
Soms hebben we Google nodig om ons te
overtuigen.

Even terugblikken
Wat hebben we allemaal gedaan de
afgelopen tijd? Een greep uit de vele leuke
activiteiten.

Het Rode Kruis was in januari verhinderd en heeft
in februari de bewoners met de Bingo aan het
werk gezet om tijdens het winnen van een leuke
prijs na te denken over de eigen veiligheid in
huis. Iedereen had minstens 1 prijs in de wacht
gesleept.

We hebben prachtige sneeuwsterren uit papier,
sneeuwklokjes in het kader van het thema Winter
en… de sneeuwmannetjes waren een groot
succes. Sommige mochten tijdelijk in onze ruimte
verblijven en daar genoot iedereen elke dag van.
Hierna vielen we in het thema liefde i.v.m.
Valentijn. We hebben harten gekleid van
brooddeeg en die in de, met liefde gemaakte,
bloemstukjes gezet. Ook hebben we harten
geschilderd en opgehangen of mee naar huis
genomen.
We hebben het thema Pasen ook al achter de
rug met prachtige paasstukjes, geschilderde
eieren en andere schilderkunsten. Ook voor
Koningsdag zijn we druk geweest met een
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Locatie Davidshof
Davidshof op z'n kop
Vette tranentrekkers die galmen door de hal van
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis: het blijkt dé
gouden greep van het tweedaagse
Smartlappenfestival. Voor de zekerheid is het
podium voor de smartlappenzingers aan de
linkerkant van het Atrium bedacht. De kant van
het slaapgedeelte, waar overdag nagenoeg
geen bewoners zijn. "Mensen met dementie
kunnen erg prikkelgevoelig zijn. Dan is een
lepeltje dat tikt in een kopje nog te veel. Op deze
manier zijn de optredens zo ver mogelijk van de
woongedeeltes.’’

Zondag 21 januari hebben the Ol' Foxes de
voeten van de vloer gekregen. Het was werkelijk
een genot om te zien met hoeveel plezier de
muzikanten de Ierse liederen speelden en het
publiek genoot. In februari was Singing & Joy de
gangmaker bij het Grand café. De
twee gedreven mannen met welluidende
stemmen zongen de leukste meezing en
dansliedjes terwijl ze dit zelf muzikaal
begeleidden. Ook hier werd weer gedanst.

De zangers van Scharretjoe uit Vlissingen doen
evenwel erg hun best om zoveel mogelijk geluid
te produceren. Tot vreugde van de toehoorders
in de hal. Met wijdse armgebaren draait de
dirigent zich keer op keer om naar bewoners,
familie en aanlopers van buiten, om ze aan te
zetten tot een luid ohhhhh. Als opmaat naar
‘ohhh, daar komt narigheid van’. Een bewoonster
die boven aan de balustrade een kijkje naar
beneden neemt, kan rekenen op een vet
aangezette steelse blik van de dirigent.
Bea Klasen en Ria Spies van de Begonia’s weten
precies waarom ze graag voor het bijzondere
publiek in het Gasthuis zingen. "Het is zo
dankbaar’’, vindt Klasen. "Kijk hoe ze genieten
van de liedjes’’, zegt Spies. "We brengen mensen
gewoon weer even terug naar vroeger. Een
enthousiaster publiek is er bijna niet.’’ (Bron AD
14 april 2018)

Tijdens het vieren van ons 625-jarig bestaan
hebben we na het bezoek aan de Mannenzaal
met Levende Historie hier in huis de
tentoonstelling met oude documenten en
kostbare spullen bezocht. Het weer werkte goed
mee dus werd het een uitje dicht bij huis. De rest
van het jaar zal veel in het thema van ons 625jarig bestaan staan. We gaan nu nog niets
verklappen, houd het in de gaten!
Jamila Boudkabout en Tineke Stolker,
activiteitenbegeleiders Davidshof

Nummer 3, jaargang 3
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Locatie Wervershof
Mooie beleefplekken

Tovertafel Plus

Op Kleinschalig wonen zijn we op de
woongroepen gestart met het maken van
bijzondere en sfeervolle beleefplekken.
Verschillende prints verrijken de deuren, wanden
en de vloeren, verzorgd door de firma Memo-live.
Zij zijn specialist in het creëren van een wereld
waarin bewoners met dementie zich thuis voelen.
Door liften en nooduitgangen een mooie print te
geven zodat zij niet meer als zodanig te
herkennen zijn voor bewoners, wordt de
omgeving huiselijker en rustiger.

Gelukkig weten de diverse welzijnsorganisaties
in de wijk Vathorst elkaar te vinden en vinden
ze het allemaal leuk de verbinding te zoeken.
Wij krijgen dan ook zeer regelmatig aanvragen
binnen van scholen, kinderdagverblijven enz.
om ouderen en jongeren met elkaar in contact
te laten komen.
Om een en ander goed te laten verlopen en om
de contacten wat meer te bestendigen voor de
toekomst, zodat we echt een band op kunnen
bouwen met elkaar, hebben we een aantal
'vaste partners' gekozen waar we mee samen
gaan werken. De eerste daarvan is KDV en BSO
Bzzzonder uit Vathorst. Op korte termijn starten we
met hen de 'Tovertafel Plus'. De Tovertafel Plus zal
om de week plaatsvinden en is bedoeld voor de
bewoners van Kleinschalig wonen.
Bzzzonder komt met een klein groepje kinderen
tussen de 0 en 4 jaar oud naar ons Gasthuis
tijdens de tovertafelactiviteit. Bewoners en
kinderen kunnen elkaar tijdens de activiteit
ontmoeten en samen met de tovertafel 'spelen'.
Dat MOET wel een gezellige en succesvolle
ochtend worden!
Als dit een succes blijkt voor beide partijen en als
de zomer nadert, dan zullen we in de komende
maanden 'speelafspraken' en 'wandelafspraken'
maken in bijvoorbeeld het park met de kinderen
van BSO Bzzzonder.
BZZZonder, bedankt voor de leuke plannen! Wij
kijken uit naar jullie komst!
Maaike en Dianne, activiteitenbegeleiding

De vrienden van het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis leveren, in het kader van het 625-jarig
bestaan, een financiële bijdrage om deze
beleefplekken mogelijk te maken.
Henriëtte Timmermans, teamleider
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Locatie Wervershof
Creatief jubileumjaar
We maken altijd wel mooie dingen en in
dit jubileumjaar ook mét natuurlijk een feestelijk
tintje. Zo hebben we een speciale 625 Mandala
gemaakt en werken we met elkaar in
verschillende groepjes aan een zeer grote
uitdaging….namelijk: het nabouwen van de
voorgevel van het gebouw Davidshof, compleet
met 'oprijlaan' vol prachtige kiezels en
kralenboompjes. We zijn immers een organisatie
gevestigd in de Keistad en dat willen we graag
laten zien!
Dit Masterpiece zal uiteindelijk de spil worden van
de exposite van al ons werk. Of het gelijkenis
gaat vertonen? Wacht maar af……

Groene vingers
Dankzij de inzet van Michiel Stevens, Mariska
van Laar (medewerkers Kleinschalig wonen) en
AH Soest kregen we heel veel moestuintjes zodat
we onze groene vingers weer konden gebruiken.
Hier waren we heel blij mee, aangezien dit ook
eerdere jaren een succesvolle activiteit is
gebleken. Een groot aantal bewoners heeft altijd
getuinierd en ook groenten verbouwd in de
eigen tuin. Er komen dan veel verhalen los en het
blijft een prettige bezigheid. Vooral als er ook nog
bij gezongen wordt.
Op Kleinschalig wonen hebben we een hele
ochtend met elkaar moestuintjes gepoot. Het
was gezellig en fijn om te doen. De moestuintjes
worden (als ze groter zijn) verpot en dan
verdeeld onder de woningen. Dit gaat ons
hopelijk tomaatjes, komkommers en radijsjes
opleveren die de bewoners kunnen oogsten en
die we met elkaar kunnen eten. Wat men
zaait…….we gaan het zien!

Vathorstkoor opent
kunstexpositie
Op vrijdag 11 mei is het optreden van
het Vathorstkoor het startsein van een
kunstexpositite. Ze zijn al druk aan het oefenen!
Thea Palthe van het Vathostkoor heeft voor deze
gelegenheid een jubileumlied geschreven wat zij
ten gehore zullen brengen.We zijn benieuwd!
Maaike en Dianne, activiteitenbegeleiding

Nummer 3, jaargang 3
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Locatie Wervershof
Sponsor gevonden!
Dankzij onze vrijwilligster Gea hebben we er een
sponsor bij en daar zijn we erg blij mee. AH
Vathorst sponsort vanaf heden elke maand onze
bingo-activiteit door een geldbedrag
beschikbaar te stellen waarvan we aankopen in
de winkel mogen doen voor de prijsjes!
Bewoners winnen graag prijzen die zij kunnen
delen en die een soort traktatie zijn. Zo winnen zij
bijvoorbeeld graag een pakket van thee met
chocolade, koekjes in een trommeltje, een luxe
fles sap met een leuk glas, enz.

Bijzondere activiteiten
in Wervershof
De komende periode kunt u de volgende
activiteiten verwachten.

Onze vrijwilligster Mieke maakt iedere maand de
meest fantastische prijzenpakketten en steekt hier
veel zorg en liefde in.

11 mei: Optreden van Vathorst koor met
aansluitend de opening van de tentoonstelling
van werkstukken gemaakt door bewoners van
locatie Wervershof.
12 mei: Optreden The Ol' Foxes
27 juni: Hip mode kledingverkoop
2 juli: Lezing en fotopresentatie door de
Amersfoortse Gidsen in de Marktplaats
3 juli: High lunch door leerlingen van het
Vathorst college

Gea, Mieke, en natuurlijk AH Vathorst, bedankt
dat jullie dit iedere maand weer mogelijk maken
voor de bewoners!
Maaike en Dianne, activiteitenbegeleiding

Op het wekelijkse activiteitenprogramma vindt
u, naast de vaste activiteiten, meer informatie
over de bijzonder activiteiten.
Dianne Maaskant, activiteitenbegeleider

Luchtfoto van locatie Wervershof
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Jubileum nieuws
Jubileumviering 19 en 20 april
Een mooie viering van de verjaardag van het Gasthuis, 625 jaar! Twee bijzondere, gezellige en
warme dagen die we samen hebben mogen vieren met bewoners, hun naasten, medewerkers,
vrijwilligers en genodigden. Met als hoogtepunt de overhandiging van de Stadsoorkonde van de
burgemeester aan mevrouw Thomassen, sinds 1999 bewoonster van het Gasthuis. Op de
volgende pagina's onder het kopje Jubileum nieuws komen alle hoogtepunten voorbij.

Stadsoorkonde voor het
Gasthuis
Op 20 april reikte Burgemeester Lucas Bolsius een
Stadsoorkonde uit aan het Gasthuis.
Burgemeester Bolsius: ”Het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis neemt in Amersfoort, Nederland en
Europa een bijzondere positie in. Niet alleen
vanwege de ouderdom van de zorginstelling die
terug gaat tot in de Middeleeuwen, maar ook
door de uitstekende beschikbaarheid van haar
archief vanuit die vroege periode tot op heden.
Het Gasthuis heeft vanwege die historische
verankering als cultureel erfgoed en als
zelfstandige woonzorgorganisatie, een unieke
positie in de regio Amersfoort, Nederland en
Europa.
Het Gasthuis maakt haar maatschappelijke
functie al 625 jaar meer dan waar, namelijk het
bieden van zorg en huisvesting in Amersfoort tot
de dag van vandaag!

Daarom ben ik heel verheugd, dat het college
van B&W van Amersfoort op 10 april jl. heeft
besloten om aan het Sint Pieters en Bloklands
Gasthuis de Stadsoorkonde aan te bieden. Deze
bied ik graag aan de bewoners aan, in
vertegenwoordiging van de 97-jarige mevrouw
Thomassen-van den Berg, en aan de bestuurder
Bob Pluijter.
(....) bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn
ruim 300 medewerkers in dienst. Tevens zijn er
een 150-tal vrijwilligers, zij zetten zich samen elke
week met hart en ziel in voor het welzijn van de
bewoners. En ook nu zetten zij zich weer in voor
deze bijzondere viering van het 625-jarig bestaan.
Mag ik een heel groot applaus voor iedereen die
zo actief en betrokken is bij het Gasthuis! (....)

Nummer 3, jaargang 3
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Jubileum nieuws
Bijzondere
tentoonstelling
Tijdens de Jubileumviering was er een
bijzondere expositie van ons cultureel erfgoed
in Davidshof. In een unieke samenwerking met
het Archief Eemland zijn voor deze twee dagen
historische stukken tentoongesteld in de
Regentenkamer. Stukken die normaliter niet
zomaar te bekijken zijn.

Ook de Mannenzaal had een aantal
gebruiksvoorwerpen van vroegere tijden voor de
tentoonstelling uitgeleend. Bezoekers waren
onder de indruk van hetgeen er te zien viel.
Inmiddels zijn de documenten weer terug in het
Archief Eemland, waar zij in goede handen
bewaard worden.

De tentoonstelling is vooraf met grote
zorg voorbereid en samengesteld door Liselotte
Neervoort, Ruud van Veendendaal en Petra Links
in samenwerking met Dirk Steenbeek. Met een
loep konden de documenten van dichtbij
worden bekeken. In meerdere vitrines werden
stukken, documenten en foto's tentoongesteld.
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Jubileum nieuws

Hernieuwde uitgave
'Zes eeuwen zorg voor ouderen' geschreven
door Yvonne Tanke is de titel van het boek dat
het Gasthuis in 2010 heeft uitgebracht.
Aanleiding was de verhuizing van het Gasthuis
naar de nieuwe locatie in Vathorst.
Richard Rijper, van het Cultureel Erfgoed van het
Gasthuis: "Het oude gebouw aan het Achter
Davidshof voldeed niet meer aan de eisen van
deze tijd: kleine verouderde kamers in een echt
‘bejaardentehuis’ uit de zeventiger en tachtiger
jaren. De verhuizing was in 2010 een feit en de
herbestemming van de oude locatie Davidshof
was een open vraag. Zo eindigde de eerste druk
van het boek. We zijn inmiddels ruim 8 jaar verder
en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de
eeuwenoude geschiedenis van het Gasthuis'.

Op de foto ziet u Yvonne Tanke en Bob Pluijter
Dit nieuwe hoofdstuk heeft Yvonne Tanke op
mooie wijze verbonden met de bestaande
hoofdstukken. Het 1e exemplaar van de nieuwe
editie 'Meer dan zes eeuwen zorg voor
ouderen' werd overhandigd aan de wethouder
van o.a. zorg en wonen, mevrouw Fleur Imming.
'Meer dan zes eeuwen zorg voor ouderen' is te
verkrijgen bij de receptie op locatie Davidshof en
locatie Wervershof voor € 18,50.

Nummer 3, jaargang 3
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Jubileum nieuws
Koekje van eigen deeg
Tijdens de jubileumviering werd een apart
koekje geserveerd: het ‘Amersfoortse Lieve
Vrouwtje’.
"Niet zomaar een koekje", vertelt André Zegers.
“Ik weet nog goed dat er een proeverij werd
georganiseerd in het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis. Dit was in het kader van de viering
Amersfoort 750 in 2009. De jury bestond uit de
toenmalige burgermeester Van Vliet-Kuiper,
bewoners van het Gasthuis, vrijwilligers en van
leerlingen van twee scholen. Eén Amersfoortse
school en een school in Amerika.”

De jury riep het ‘Amersfoortse Lieve Vrouwtje’ tot
winnaar. Het langwerpige koekje heeft een
afbeelding van de Amersfoortse Onze Lieve
Vrouwe toren en bestaat uit tarwebloem, suiker,
basterdsuiker en cacaopoeder. Het is nog steeds
op verzoek te verkrijgen via Bakkerij van der Meer
in Amersfoort.
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Jubileum nieuws
Dansen met broeder
Kevin
Veel bezoekers waren onder de indruk en
sommigen zelfs ontroerd door het
dansoptreden van bewoners van locatie
Wervershof. Maanden hebben zij geoefend
om tijdens de jubileumviering een mooi
optreden te geven. En mooi was het!
Onder deskundige leiding van Kevin Crawford,
verzorgende en professioneel danser, nam de
dansgroep ons mee in de wereld van klassiek,
smartlap en popmuziek. Zij lieten zich niet
afleiden door hun omgeving en bleven gefocust
op dansbroeder Kevin, met als resultaat een
groot applaus. Na afloop kregen alle dansers
een rode roos met een bedankkaartje.

Nummer 3, jaargang 3
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Jubileum nieuws
Geschiedenis komt tot
leven
Bewoners van beide locaties hebben genoten
van hun bezoek aan de Mannenzaal. Ze
werden even ondergedompeld in vroegere
tijden, zo rond het jaar 1907.
De geschiedenis kwam letterlijk tot leven door de
Levende Historie, een groep vrijwilligers die op
overtuigende wijze en rolvast ons mee terug in de
tijd nam. Er ontstonden mooie ontmoetingen
tussen huidige bewoners van het Gasthuis en de
Gastelingen, de Binnenvader en Ondermoeder
van weleer.
Wilt u de Levende Historie ook zien, neem dan
een kijkje op hun website www.levendehistorie.nl.
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Jubileum nieuws
Jubileumbier 'Nenninck'
Speciaal voor het jublieumjaar heeft
Stadsbrouwerij De Drie Ringen een
jubileumbier gebrouwen dat de naam
'Nenninck' gekregen heeft. De naam Nenninck
verwijst naar broer en zus Nenninck, de eerste
geldschieters die de oprichting van het
Gasthuis mogelijk maakten.

Het 1e jubileumbiertje werd op 20 april in
ontvangst genomen door de heer Bob Pauls van
de Cliëntenraad. Dit speciale biertje bevat 6,25%
alcohol, met een knipoog naar 625 jaar. Het is te
verkrijgen op locatie Wervershof in café de
Gasteling, op locatie Davidshof in het restaurant,
bij de Mannenzaal, de Stadsbrouwerij De Drie
Ringen en bij Bierwinkel Hop.
Op de website van de Vriendenstichting, www.
vriendenpbg.nl vindt u de verkoopadressen.
Het bier is gebrouwen op initiatief van Stichting
Cultureel Erfgoed van het Gasthuis in
samenwerking met onze Vriendenstichting. Van
elk verkocht biertje gaat er € 1,00 via de
Vriendenstichting naar het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis! Met dit geld kunnen de wensen van de
bewoners worden vervuld. Een extra goede
reden om dit heerlijke biertje eens uit te
proberen. Proost!

Nummer 3, jaargang 3
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Vanuit het Gasthuis
Vrienden en donateurs
bedankt!
De Vriendenstichting heeft de afgelopen
maanden een grootscheepse sponsoractie
gehouden voor een jubileumcadeau dat
tijdens de jubileumviering onthuld werd.
Op 20 april . mocht Kitty Schrijver (assistent kok)
namens locatie Davidshof een cheque in
ontvangst nemen uit handen van de heer
Rijnhardt De Beaufort van de
Vriendenstichting. De inhoud komt ten goede
aan het verder inrichten van het restaurant en
het Atrium zoals de aanschaf van comfortabele
en mooie fauteuils en grote plantenbakken. Ook
staat het verbeteren van de akoestiek op het
wensenlijstje van de bewoners.
Tevens overhandigde de heer De Beaufort aan
Mariska van Laar (verzorgende) een cheque voor
het verfraaien en verbeteren van het leefcomfort
van de bewoners op de woongroepen van
Kleinschalig wonen.
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Foto Vriendenstichting van links naar rechts: mw.
P. Hofstede, mw. C. Borghuis, dhr. J. Pothof, dhr.
R. de Beaufort, dhr. H. Lokin en mw. I. Faass.

Namens ons allemaal: donateurs en Stichting
Vrienden van......onze hartelijke dank!
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Vanuit het Gasthuis
Het grafmysterie van de
Kapel, deel 2
Door Anneke van de Laar
Samenvatting deel 1: in de Kapel van de
Mannenzaal bevindt zich een graf van Aernt
van Zevender, overleden op 20 oktober 1628
met de tekst: Inter innocentes sit portio mea
domine. Veel mensen zijn over het graf
gelopen, maar het is vrijwel niemand echt
opgevallen. Niemand weet wie deze Aernt is
en waarom hij daar ligt.
Na het verschijnen van deel 1 gaf de heer Boons,
bewoner van locatie Wervershof, nog een
mogelijke vertaling van de tekst, te weten: 'Moge
mijn plaats tussen de onwetenden (onnozelen)
zijn'.
In januari bezoeken Ton van Reichgelt
(gepensioneerd archivaris) en ik het Archief
Eemland omdat zich daar het hele archief van
ons Gasthuis bevindt. Ton verdiept zich in
eeuwenoude documenten, die voor mij totaal
onleesbaar zijn en ik zoek in verschillende
verslagen over het Gasthuis. Met regelmaat
komen we de naam van Zevender tegen, op
verschillende wijzen geschreven (Sevender,
Zeventer etc.) maar allemaal met andere
voornamen. Voornamen die niet eens in buurt
van de naam Aernt komen. Ook komt hij niet
voor op de lange lijst van regenten van het
Gasthuis, een lijst die door de eeuwen heen is
bijgehouden.

We proberen een andere invalshoek en gaan op
zoek naar beschrijvingen van het graf. En jawel
hoor; we vinden een document over de
restauratie in 1926 met daarin een beschrijving
van de grafzerk van Aernt. Tijdens de restauratie
is de zerk gevonden onder de vloer in het zand.
Echter geen vermelding van overblijfselen van
een skelet of een kist op die plek. Het lijkt er dus
op dat Aernt daar niet meer ligt. De zerk wordt na
de restauratie niet meer terug op zijn plek gelegd
maar tegen een wand in de Kapel geplaatst (zie
bovenstaande foto).
Oud directeur Ruud van Veenendaal laat weten
dat in een beschrijving van de Kapel (1983) het
volgende wordt weergegeven: “De grafsteen
rechts tegen de wand is van een adellijk persoon
(kroon met rijzende leeuw). Zijn graf was voor in
de kapel, rechts bij de eerste bank. De naam
Zevender komt voor onder de regenten van de
stad, maar niet de naam Aernt”.
Het blijft dus een mysterie wie of wat Aernt is
geweest en waarom hij in de Kapel begraven
heeft gelegen. En waar is nu zijn skelet gebleven?
Kort daarop mailt Ed van der Veer (van de
Levende Historie); “Even googelen leverde het
volgende op: Bij de restauratie in 1986 is er in de
kapel onder het altaarfundament een skelet
gevonden. Dus toch?’

Nummer 3, jaargang 3
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Vanuit het Gasthuis
Even (hernieuwd)
voorstellen
De afgelopen periode zijn er enkele
veranderingen geweest met betrekking tot de
teamleiders van het Gasthuis. Voor alle
duidelijkheid zetten wij het even voor u op een
rijtje. Een aantal teamleiders kent u vast en
zeker al, en een aantal is sinds kort werkzaam
bij het Gasthuis.

In het verleden kwam het met regelmaat voor dat
mensen van aanzien en/of geld begraven
werden in een kerk. Dus ook in de Kapel van de
Mannenzaal. Eind 18e eeuw, begin 19e eeuw is
de vloer van de Kapel vanwege begraving
verzakt en daarom vernieuwd.
Uit het restauratieverslag over 1986 blijkt het
echter te gaan om een skelet, in situ, van een
oude vrouw waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw.
In situ betekent dat het skelet precies ligt zoals
het in het verleden is achtergelaten. Boeiend!
Ook hier zit weer een verhaal achter, maar deze
dame zal even moeten wachten, eerst meer
duidelijkheid over Aernt. Alle informatie over het
vrouwelijke skelet en andere begravingen sla ik
wel alvast op ‘voor later’.

Ik ben dus veel wijzer geworden maar nog te
weinig om Aernt van Zevender een gezicht en
een verhaal te geven. In ieder geval ligt zijn skelet
niet onder de zerk en hij moet, vanwege het
wapen op de zerk, een adellijk persoon zijn
geweest. Tijd om me te verdiepen in de wereld
van de heraldiek; een tak die zich bezighoudt
met kennis over familiewapens.
Ook wil ik weten of er in de achterliggende
eeuwen nog meer restauraties zijn geweest die
op papier beschreven staan. Dus op naar de
Rijksdienst voor cultureel Erfgoed!

Op de volgende pagina, op de foto bovenaan,
van links naar rechts:
Betsie ten Barge is tijdelijk de teamleider van Zorg
Thuis, locatie Wervershof.
Geralde Schreuder heeft per april de overstap
gemaakt van teamleider naar zorgmanager voor
beide locaties. Daarvoor was zij teamleider
Kleinschalig wonen op locatie Davidshof.
Wesley van Wijk is teamleider Verhuur en
onderhoud voor beide locaties. Hij is sinds kort
werkzaam bij het Gasthuis.
In het midden:
Henriëtte Timmermans werkt al geruime tijd als
teamleider Kleinschalig wonen, locatie
Wervershof.
Margreet van Wieren werkt ook al weer geruimte
tijd als teamleider van alle woongroepen
Kleinschalig wonen, locatie Davidshof.
Beneden van links naar rechts:
Willem Stelte is sinds enkele maanden
medewerker technische dienst. Standplaats
locatie Werverhof en hij zal ook regelmatig op
locatie Davidshof te vinden zijn.
Gerlina Pols is teamleider Horeca en gastvrijheid
voor beide locaties. Gerlina is sinds enige
maanden verbonden aan ons Gasthuis. Zij heeft
zich in de vorige Verbinding aan u voorgesteld.
Danny Vermaak werkt sinds enkele maanden als
teamleider Zorg Thuis, locatie Wervershof. Hij
heeft zich in deze Verbinding uitgebreider aan u
voorgesteld.

Wordt vervolgd
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Vanuit het Gasthuis

Het werk als Geestelijk Verzorger in de
ouderenzorg vind ik boeiend en verrassend.
Iedere oudere draagt een eigen levensverhaal
met zich mee. Veel van die levenservaringen
worden mij als Geestelijk Verzorger toevertrouwd.
Maar niet alleen de verhalen van ouderen, ook
hun uiterlijk vind ik interessant. Mij zul je niet gauw
horen zeggen dat rimpels weggepoetst moeten
worden. Integendeel: rimpels zijn voor mij sporen
van een vaak bewogen levensgeschiedenis.

kinderen, zijn door Käthe met compassie
getekend. In 1914 kwam hun zoon Peter om in
Diksmuide in België. Als aanklacht tegen de
oorlog maakte zij de aangrijpende serie ‘ Ein
Krieg’: een serie werken met een getuigend
karakter over verliezen, honger, verdriet. In 1933
werd haar werk door de nationaal socialisten
‘entartet’ verklaard. Zij trok zich terug en legde
zich toe op het maken van tekeningen en
beelden met het thema ‘moeder en kind’.
In 1993 werd op instigatie van Helmut Kohl de
Piëta van Kollwitz als het bepalende beeld
opgenomen in de nationale gedenkplaats van
Duitsland (de Neue Wache) in Berlijn. Er is ook
een prachtig museum gewijd aan Käthe Kollwitz
in Keulen.

Zo ook in dit beeld van de Duitse kunstenares
Käthe Kollwitz (Königsberg 1867 - Mortizburg
1945). Op zwart papier staan trefzekere witte
lijnen. We zien een statig hoofd van een ouder
persoon. Het lijkt wel gebeeldhouwd. In dit portret
in krijt heeft Käthe Kollwitz zichzelf als oude vrouw
afgebeeld. Vanaf haar jeugd tot haar ouderdom
heeft deze Duitse kunstenares zich zelf
geportretteerd.

Het lijkt alsof deze geschiedenis zich weerspiegelt
in dit getekende zelfportret. We zien technische
verfijning en beheersing van het krijt. Om de
haren te accentueren is het krijt dikker aangezet
en deels uitgeveegd. Met slechts een enkele lijn
wordt de kin en lippenpartij neergezet. En alles in
negatief: wit op zwart. Het lijkt alsof door die rake
witte lijnen op die zwarte achtergrond juist het
meest essentiële van dit portret benadrukt wordt.

Geschiedenis in een
gelaat
Door Ds. René Rosmolen, Geestelijk Verzorger

Käthe Kollwitz werd in haar studentenleven
gegrepen door de sociaaldemocratie en de
vrouwenbeweging. Dit bracht zij tot uiting in een
serie werken over wevers en boeren. Haar man
was arts en veel patiënten, zoals moeders en
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Als ik naar deze tekening kijk, word ik
meegenomen in een lijnenspel waarin alleen het
wezenlijke telt. Er staat geen lijn te veel of te
weinig op het papier.
De Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven
schreef ooit dat ‘het gelaat een document is van
een individuele levensgeschiedenis, waarop het
verleden zijn sporen heeft gekrast. Een oud
gelaat lijkt op een oude stad. De lijnen en
groeven in een gezicht komen niet als design van
de tekentafel, maar zijn het resultaat van een
grillige geschiedenis’. In die geschiedenis lopen
keuze en lot, vrijheid en bepaaldheid door
elkaar. Juist deze cocktail van keuze en lot, plan
en toeval, actief vormgeven en passief
ondergaan toont zich in het rimpelige gelaat van
oude mensen. En precies daarnaar laat Käthe
Kollwitz ons kijken. Naar haar oude gelaat: alsof
het een oude stad betreft waarin de
geschiedenis sporen heeft getrokken.
Zo draagt iedere oudere uiterlijke sporen van een
innerlijke levensgeschiedenis. De jaren laten hun
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sporen achter en rimpels vertellen een eigen
verhaal. Ruim 600 jaar zorg voor ouderen is ook:
telkens opnieuw gevoeligheid en attentie
oefenen om ouderen echt te zien. Ik versta dat
echt zien als de kern van het vak van Geestelijk
Verzorger. Want een mens is ook voor een tijd
een plaats van God.

Time Slips
Het vaste team van de activiteitenbegeleiders en
twee vrijwilligers van beide locaties gaan een
cursus Time Slips volgen bij Kees Deenink. Kees
heeft eerder de Time Slips projecten (denk aan
de mooie prenten met verhalen op beide
locaties) binnen het Gasthuis begeleid. Daar zijn
verhalen uitgekomen die op posters zijn gedrukt
en die nu in de gang naar de woongroep
Muurhuizen hangen. Kees gaat ons de komende
tijd trainen zodat wij zelf het project voor
Kleinschalig wonen kunnen voortzetten. De
verhalen die dan gemaakt worden krijgen een
plekje in de tentoonstelling die vanaf 11 mei
open is.

Wist u dat.....
De locale raden van locatie Davidshof en
locatie Wervershof hun krachten hebben
gebundeld in een gezamenlijke cliëntenraad?
De vertegenwoordiging van de locaties is gelijk
verdeeld: 3 leden van Davidshof en 3 leden van
Wervershof. Vanaf nu is er 1 emailadres waar u
terecht kunt met vragen of opmerkingen:
email: cliëntenraad@pietersenbloklands.nl
Postadres: Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort

Dat het Gasthuis erg actief is op de
arbeidsmarkt?
Door een diversiteit aan activiteiten wordt het
Gasthuis als werkgever onder de aandacht
gebracht, zoals deelname aan de Vathorst run,
de Carrièrebeurs in Utrecht, ontwikkelen van
wervingsbanners , de maandelijkse
netwerkborrel, open huis Davidshof. Ook
besteden we aandacht aan het behouden van
de nieuwe medewerkers zoals maandelijkse
bijeenkomsten voor nieuwkomers en de
nieuwkomerslunch.

Time Slips richt zich op creative storytelling en is
zeer geschikt voor de bewoners van Kleinschalig
wonen omdat het uitgaat van de fantasie en niet
zozeer van het geheugen. Met elkaar een goed
verhaal maken waarbij ieders inbreng even
waardevol is. Hoe je dat in een bijeenkomst vorm
geeft, mogen wij nu gaan leren. En daar zijn we
heel erg blij mee.
Team activiteitenbegeleiding
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Dat het Gasthuis onlangs 3 andere 'oude'
Gasthuizen heeft ontmoet?
Er zijn in Nederland nog meerdere middeleeuwse
gasthuizen met lange en historische wortels.
Organisaties met historische gebouwen,
omvangrijke archieven, kunst, oude
gebruiksvoorwerpen, oude grond en landerijen.
Allemaal zorgorganisaties met een sterke
identiteit en historische bewustheid. Leuk om
elkaar te ontmoeten!

Verwacht in de
Mannenzaal
Zaterdag 12 mei om 20:00 uur – Ruud Bakker
en Frank Bond met ‘Baker songs’
Zondag 20 mei om 16:00 uur - Mannenzaal
Klassiek met Sonos Trio
Vrijdag 25 t/m zondag 27 mei – Amersfoort
Jazz weekend
Zaterdag 26 mei vanaf 12:00 uur - Amersfoort
Jazz Heritage Walks
Meer informatie kunt u vinden op de website
van de mannenzaal: http://mannenzaal.nl/
event-agenda/

Het Gasthuis workshops organiseert voor
vrijwilligers met als thema: ‘Hoe om te gaan
met bewoners met dementie’?
De workshops worden begeleid door
verpleegkundigen en verzorgenden die zelf
ervaring hebben met de doelgroep.Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden bij Ellen Wielinga,
coördinator vrijwilligers, email:
e.wielinga@pietersenbloklands.nl
Er in het Gasthuis een Geestelijk Verzorger
werkzaam is?
René Rosmolen is beschikbaar voor
kennismakingsgesprekken, begeleiding bij ziekte
en verlies, of als u gewoon eens met iemand wilt
doorpraten over zaken die u ter harte gaan.
Andere werkzaamheden van René Rosmolen
zijn: het leiden van kerkdiensten, gesprekskringen
en individuele bezoeken. Goed om te weten:
voor iedereen is hij beschikbaar, dus ook als u
geen kerkelijk binding hebt. Op de laatste
pagina van de Verbinding kunt u lezen wanneer
René Rosmolen aanwezig is.
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SINT PIETERS GASTHUIS
Thans zijn wij de wallen rond.
Gaan wij naar den platten grond,
Om één godshuis dáár te aanschouwen.
Grijze mannen! Grijze vrouwen!
Koestert u, blijft lang gezond.
Bij Sint Pieters haard gezeten,
Kunt gij vleesch en groenten eeten,
Als de winter vlokken strooit;
Maar, ik smeek, muft thans niet binnen,
Grijzen! Komt verzet uw zinnen;
Gij moet balsemlucht beminnen,
Nu de zomer velden tooit.
Gedicht van Pieter Pijpers
Overgenomen uit het boek Eemlandsch Tempe
Gedrukt te Amsterdam, bij Pieter Johannes
Uylenbroek. 1803

De Verbinding

Vanuit het Gasthuis
Toch nog even........
Toch nog even wat foto's omdat de redactie het niet kan laten!
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Om niet te vergeten…
Locatie gegevens Wervershof
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
telefoon: 033 4345600
email: info@pietersenbloklands.nl

Locatie gevens Davidshof
Achter Davidshof 1
3811 BD Amersfoort
telefoon: 033 4216500
email: info@pietersenbloklands.nl

Website van het Gasthuis:
www.pietersenbloklands.nl
Facebook Gasthuis:
www.facebook.com/pietersenbloklands
Facebook Gasteling:
www.facebook.com/Gasteling

Ondernemingsraad
email: or@pietersenbloklands.nl
Voorzitter: Karin Verlinden
Medewerker Klachtenopvang
Dhr. W. Ellenbroek, email:
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl
of via het secretariaat: 033 4345600
Geestelijk Verzorger
Ds. Rene Rosmolen
Aanwezig op woensdag: locatie Wervershof van
9.00 - 12.00 uur en locatie Davidshof van
15.30 - 16.00 uur.
Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands
Gasthuis
Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort.
Telefoon: 033 4345600
email: info@vriendenpbgasthuis.nl
website: www.vriendenpbg.nl
IBAN NL81ABNA0467215219

Spreekuur dhr. Bob Pluijter, bestuurder
Locatie Wervershof: elke eerste vrijdag van de
maand van 10.30 tot 11.30 uur.
Locatie Davidshof: elke derde vrijdag van de
maand van 10.30 tot 11.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de receptie
van uw locatie.

Cliëntenraad
Email: cliëntenraad@pietersenbloklands.nl
Postadres: Wervershoofstraat 157,
3826 EM Amersfoort.

Zorgbemiddelaar
Anneke van Immerzeel, email:
zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl
telefoon: 033 4216500

Redactie Verbinding
De redactie bestaat uit: Barbara Smit, Bettina van
der Glas en Anneke van de Laar.
Telefoon: 033 4345600 of email:
a.vandelaar@pietersenbloklands.nl

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van
de nieuwsbrief, wilt u dit dan doorgeven aan de
redactie.

